
Nagy szerencse üvegben, kis szerencse gyertya formájában, 
szerencsehozók modellezőmasszából- jó sok ajándékozni 
való szerencse! 
Üvegbe zárt szerencse
1 Az alacsony hőmérsékletű pisztol-
lyal ragasztót csepegtetünk az üveg 
aljára, a mohát azonnal rátesszük. 
Szükség szerint például egy nyárs-
sal megnyomkodjuk. 2 Egy csipesz 
segítségével a gombákat beragaszt-
juk. 3 Miután pailletta csillagokat és 
fl ittert szórtunk az üvegbe, díszítsük 
ki ezt egy kb. 40 cm hosszú szalag-
gal. 

Szerencsegyertya
1 A szalagból kb. 15 cm-t levá-
gunk és a ragasztóstifttel körben a 
teamécsesre ragasztunk. 2 A szí-
nes rajzpapírt kistancoljuk, kedves 
jókívánságokat írunk rá és a tea-
mécsesek aljára ragasztjuk.

BARKÁCSOLÁS SZALAGOKKAL ÉS DÍSZÍTŐELEMEKKEL

Üvegbe zárt szerencse

Szerencsehozók
1 Egy sima műanyag alátétet 
előkészítünk. A levegő hatására 
száradó modellezőmasszát egy sod-
rófával kb. 5 cm vastagra nyújtjuk 
és különböző motívumokat szag-
gatunk belőle. Útmutató szerint 
hagyjuk megszáradni. 2 Filctollal 
feliratozzuk, szóródísszel és szala-
gocskákkal díszítjük.

ALAPANYAG

 Szalag Sweeties - 15 mm 

 Csillogó drótperemű szalag színes mintával 
(virágok, katica, gomba, szívek és lóhere).
Szín: fehér / színes
Szélesség: 15 mm 
 602914  10 m/tekerce ...................  1.540,— 

Üvegbe zárt szerencse

 Üveg mécsestartó füllel 
Robosztus üveg fémfüllel.
Méret: Ø kb. 8 cm
Magasság fül nélkül: kb. 10 cm
Üvegvastagság: kb. 4 mm
 501210  per  db  .................................  620,—  
  8   db -tól ...............................  600,— 
  48   db -tól .............................  570,— 

 Légyölő galóca - fa 

Mesebeli gombák, ideális 
egész éves dekorációkhoz.
Szín: piros / fehér / natúr

Méret: kb. 2,5 cm, Fej: Ø kb. 1,7 cm
 602868  48 db/ cs.  ..........................  2.990,— 
Méret: kb. 4,5 cm, Fej: Ø kb. 3,3 cm
 602861  8 db/ cs.  ............................  2.460,— 

 Natúrmoha 

Az egyes darabok 
különböző, természetes 
méretben egy 
kb. 20 – 25 x 20 – 25 cm-es 
méretet alkotnak. 
Méreteltérések a 
természetességükből 
fakadóan lehetségesek. 
A színezésnek köszönhetően a mohalap 
friss, zöld színe hosszú ideig megmarad.
Vastagság: kb. 2 – 3 cm
Szín: zöld
 602752  per  cs.  .................................  620,— 

Pailetta keverék - csillagok
(Cikkszám 401781.. színesen kevert-99)

Csillám - műanyag
(Cikkszám 501995)

Csipesz - 15 cm
(Cikkszám 200693)

Szerencsegyertya
Teamécses 
(Cikkszám 300254)

Lyukasztó XXL - kerek díszszegéllyel
(Cikkszám 401090)

Színes rajzlap 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. banánsárga-16, élénkpiros-30, 
világoszöld-51, égszínkék-61)

Filctoll, Ragasztóstift
Szerencsehozók
Modellezőmassza - JOVI
(Cikkszám 301236.. fehér-01)

Szaggatóforma - hal, lóhere
(Cikkszám 300922, 300917)

Szóródíszek lóhere - fa/fi lc
(Cikkszám 603014)

Kockás szalag Karintia - 5 mm
(Cikkszám 602479.. piros/fehér-30, 
világoszöld/fehér-51, fűzöld/fehér-55)

Filctoll

Munkaalátét műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022)

Alacsony hőmérsékletű ragasztópatron 
ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400377, 400378)
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Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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